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Seychellerna
Seychellerna består av 115 små öar utanför Afrikas östra kust. 
Varje ö är omgiven av vita stränder med krokiga palmer!
På Seychellerna är det fortfarande möjligt att hitta en alldeles egen strand, långt 
bort ifrån stress och vardag. Öarna är omgivna av korallrev vilket gör att man 
kan dyka och snorkla i ett myller av fiskar och koraller. Seychellerna är otroligt 
vackert med havets blåa ton, de rosa granitklipporna och de vita korallsträn-
derna. Allt för att välkomnas till en annorlunda och fantastisk reseupplevelse. 
Givetvis är vattensporter i alla dess former en vanlig sysselsättning men även
cykelturer, vandringar och fiske är spännande aktiviteter. Tempot hos lokalbe-
folkningen är lugnt och behagligt. På den näst största ön Praslin finns national-
parken Valée de Mai. Parken finns på UNESCO:s världsarvslista eftersom den 
är unik i sitt slag. Seychellernas karaktär utformas genom sina spännandeklipp-
formationer med kritvita stränder däremellan. Vilken av öarna ni ska besöka, 
eller var ni ska bo hjälper AllResor till med. Seychellerna har något alldeles 
speciellt att erbjuda. 
Vi på AllResor lotsar er rätt på en alldeles egen drömsemester! 

Kombinera resan till Seychellerna med safari i Kenya 
eller varför inte med gorilla safari i Uganda/Rwanda.  

Obligatorisk meet & greet - 260:- / vuxen och 130:- /barn 2-11 år.

Sun Resort *** Mahe Island

 � 20 RuM
 � LuftkondItIoneRIng
 � MInIbaR

 � håRtoRk
 � pooL
 � ReStauRang

Sun Resort är ett bra mellanklassalternativ med pool som omringas av en vacker vegeta-
tion. Rummen erbjuder möjlighet till att laga sin egen mat. Sun Resort ligger bara några 
minuters gångväg från kända Beau Vallon stranden. Beläget på den norra delen av 
huvudön Mahe.

berjaya Vallon bay Resort & Casino***+ - Mahe

 � 232 RuM
 � LuftkondItIoneRIng
 � MInIbaR
 � VäRdebox
 � håRtoRk
 � ReStauRang

 � pooL
 � VoLLeyboLL
 � Spa
 � VattenSpoRteR
 � gyM
 � wIfI

Berjaya Beau Vallon Bay Beach Resort & Casino ligger på norra Mahe, 5 km. från hu-
vudstaden Victoria. Beläget vid en av de bästa stränderna på ön och i en vacker trädgård. 
Hotellet har också ett populärt casino. Härlig strand och stora möjligheter till vattenakti-
viteter.
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Seychellerna
Romance bungalows **+ Mahe

Romance Bungalows är ett mysigt lägenhetshotell som ligger på norra Mahe. 
Beläget ett stenkast från den fina och kända Beau Vallonstranden. 

 � 7 bungaLowS
 � LuftkondItIoneRIng

 � VäRdebox
 � enkLaRe kök

fleur de Lys ** La digue Island

Moderna 2 rums bungalow med veranda. Ca 150 m från stranden. Dagligvaruaffär ligger 
på gångavstånd. Daglig städning, strandhandduk mot förfrågan. Prisvärt, men boka i tid. 
Självhushåll.

 � 4 bungaLowS
 � LuftkondItIoneRIng

 � takfLäkt
 � kök

Colibri guesthouse ** praslin Island

Colibri Guesthouse är ett enklare bungalowalternativ som ligger i en liten bergsluttning vid 
stranden på den sydöstra delen av Praslin. Bungalowerna är individuellt inredda av lokala 
hantverkare och alla rummen har egen uteplats med havsutsikt. Boende för er som söker
en lugn och prisvärd semester.

 � 11 RuM
 � takfLäkt
 � LuftkondItIoneRIng

 � VäRdebox
 � ReStauRang
 � wIfI
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Seychellerna 

berjaya praslin Resort **+ praslin Island

Berjaya Praslin Beach Resort ligger på den vackra och inbjudande Cote d´Or stranden och 
är omgärdat av grönskande vegetation. Alla rum har egen balkong och håller bra standard. 
Ett populärt boende med många återkommande kunder. 

 � 79 RuM
 � LuftkondItIoneRIng
 � VäRdebox
 � MInIbaR

 � pooL
 � håRtoRk
 � ReStauRang
 � VattenSpoRteR

Cerf Island Resort **** - Cerf Island 

Elegant boutique hotell med olika villa kategorier. Något extra för dig som vill vara i en 
naturlig omgivning med Sainte Anne National Marine Park i närheten.
Idealisk vistelese och miljö för en tropisk beach holiday, bröllop och romantik.
Privat minispa anläggning.

 � 24 VILLaS
 � LuftkondItIoneRIng
 � takfLäkt
 � MInIbaR
 � pooL 

 � Spa
 � ReStauRant 
 � InteRnet
 � VattenSpoRteR

kryssningar 3 - 8 dagar runt Seychellernas öar

Dag 1 - Avgång Praslin, Baie St. Anne 
eller Anse Possession 
Ombordstigning kl.16.00. 

Dag 2 - Sister Islands/Coco Island - 
La Digue
Idag angör vi Sister Island en orörd arkipelag där 
snorkling är höjdpunkten i det kritallklara vattnet. Efter 
lunch kommer vi till La Digue. Här finns inga bilar, du 
kan hyra cykel eller följa med på en oxkärretur. Den tar 
dig till Anse de Source d’ Argent. Platsen sägs vara den 
mest fotograferade i världen, särskilt vid solnedgången.

Dag 3 - La Digue - St. Anne Island
Efter lugn morgon seglar vi vidare till Mahe och kom-
mer till St. Anne Island. 
Här är den sista chansen att snorkla och njuta av vat-
tenlivet innan Kaptens Middagen och senare på kvällen 
seglar xvi vidare mot Mahe.

Dag 4 - Mahe (Victoria) 
Lämnar båten vid 9:00 tiden   
             

Pris del i dubbelhytt från: 7.395:–

Transport: Catamaran/Cruise båt  
Helpension
Start: Olika öar
Dagar: 3-8

Flera olika kryssningar  ger dig 
alternativa turer och priser. 

Kontakta AllResor


